
 

 
 

Missões Jesuíticas 
 

DATA: 26/MAIO/2023.  RETORNO: 28/MAIO/2023 
 

SAIDA: 06h00min da manhã em frente ao Posto Sim na 20 de setembro, próximo a Chardonnay 
 

26/05 – Caxias do Sul / Santo Ângelo / Caaró / São Miguel das Missões: Apresentação dos passageiros 

às 06h00min na Rua 20 de Setembro, em frente ao Posto SIM/Chardonay, para embarque em transporte 

especial de turismo totalmente equipado e início da nossa viagem em direção a Santo Ângelo. Na cidade 

faremos incialmente o almoço (não incluso) e após um city tour conhecendo o Museu Missioneiro, 

Catedral Angelopolitana, Praça Principal, estação férrea e monumento ao Índio Sepé Tiarajú e a Coluna 

Prestes. Visitaremos ainda o Santuário do Caaró, local onde foram mortos os mártires gaúchos. 

Seguimos para São Miguel das Missões para acomodação em aptos duplos ou triplos no Hotel Tenondé. 

Restante do dia livre para descanso. Programação noturna a combinar com o guia. Jantar no hotel e 

pernoite. 

 

27/05 – São Miguel das Missões: Café da manhã e saída para visitação ao sítio arqueológico conhecendo 

o único patrimônio cultural da humanidade localizado no RS. Almoço em local a combinar com o guia 

(não incluso) e restante da tarde livre para aproveitar a estrutura do hotel. Às 19h30min, saída para 

assistir ao Espetáculo Som e Luz, nas ruínas. Programação noturna a combinar com o guia. Jantar no 

hotel e pernoite. 

 

28/05 – São Miguel das Missões / Panambi / Caxias do Sul: Após café da manhã, tempo livre para 

aproveitar a estrutura do hotel.  Desocupação do hotel e saída para almoço (não incluso). Logo após, 

visitação ao Museu Militar Brasileiro, que conta com uma das maiores coleções de Viaturas Militares do 

Brasil. Início da viagem de volta com chegada ao mesmo local de embarque. 

                        Fim de nossos serviços! Obrigada até a próxima viagem... 

 

INCLUI: 

 

 Transporte em ônibus especial de turismo  

 02 noites no Hotel Tenondé em São Miguel em aptos duplos ou triplos - www.tenonde.com.br 

 02 cafés da manhã e 02 jantares 

 Tour em São Miguel das Missões e Santo Ângelo com guia local 

 Visitação ao Santuário do Caaró 

 Ingresso e visitação ao Sitio Arqueológico 

 Ingresso ao Espetáculo Som e Luz 

 Ingresso e visitação ao Museu Militar Brasileiro 

 Serviço de bordo 

 Acompanhamento de Guia Mtur de turismo toda a viagem 

 

Investimento por pessoa e formas de pagamento: 

R$ 1.148,00 à vista em dinheiro 

R$ 1.188,00 à vista no cartão de débito/crédito 

Parcelamento em 01 entrada em dinheiro + 05 X de R$ 205,00 (R$ 1.230,00 no total a prazo) 

Crianças de 00 a 03 anos: R$ 98,00 (sem ocupar banco) 

Crianças de 04 a 05 anos: R$ 520,00 à vista ou 5 X R$ 104,00 (Com dois adultos pagantes no 

mesmo quarto) 

Crianças de 06 a 10 anos: R$ 580,00 à vista ou 5 X R$ 116,00 (Com dois adultos pagantes no 

mesmo quarto) 

http://www.tenonde.com.br/


 

 

 

 

 

Observações importantes e documentação: 

 

 Preços por pessoa em Reais (R$), sujeitos à alteração sem prévio aviso; 

 Confirmação de saída da viagem com mínimo de 30 passageiros; 

 Reserva de assentos no ônibus por ordem de inscrição, mediante pagamento da reserva; 

 É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone, e-mail ou site. Pacote sujeito a 

disponibilidade de lugares; 

 Documentos necessários para a reserva e contrato: nome completo, documento de identidade, 

CPF, data de nascimento, telefones de contato; 

 Política para desistências: reembolso integral para cancelamento até 21 dias antes da saída; 

reembolso de 50% para cancelamento de 20 a 15 dias antes da saída; reembolso de 20% para 

cancelamento de 14 a 07 dias antes da saída; sem direito de reembolso para cancelamento com 

menos de 07 dias antes da viagem; 

 Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 

 Para melhor aproveitamento da viagem o roteiro e visitações poderão ser alterados sem aviso 

prévio. 


